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Drentse Goldwyndochter Marie 356 eigent zich algemeen kampioenschap
toe na spannende strĳd met Damion Joy

Hoofdrol HHH-show voor
Wĳnker en Verwaĳen
Door de afwezigheid van Nico Bons zagen andere fokkers
hun kans schoon om prĳzen te winnen op de HHH-show. Alex
Verwaĳen en Jacob Wĳnker waren daar het meest succesvol in.
tekst Inge van Drie

video-impressie www.veeteelt.nl

O

p voorhand konden de deelnemers
op de zwartbontkeuring op de Holland Holstein sHow al een concurrent
wegstrepen. En een belangrĳke ook,
want Nico Bons sleepte de afgelopen jaren tal van prĳzen in de wacht. Maar dit
jaar ontbrak zĳn naam in de HHH-catalogus. De fokker uit Ottoland reist over
een kleine maand met koeien af naar de
Swiss Expo in Lausanne en door een quarantaineperiode kon Bons niet aan beide
keuringen deelnemen. Desondanks ging
hĳ ook nu niet met lege handen naar

foto-impressie www.veeteelt.nl

huis; hĳ werd in Zwolle uitgeroepen tot
fokker van het jaar (zie pagina 21).
Door de afwezigheid van Bons-Holsteinskoeien zagen andere fokkers hun kans
schoon om hoog te eindigen. De broers
Willem en Jaap Hoeksma uit Westergeest bĳvoorbeeld. Met twee vaarzen
drongen ze door tot de finale: de jeugdige, melkrĳke Larisa (v. Snowman) en Wageningen Puk 245 (v. Windbrook). Puk had
in de oudste rubriek vaarzen vanwege
een betere uier al afgerekend met de
stĳlvolle en fraai ontwikkelde Gold Chip-

De negenjarige Spirit Precilla pakte de reservetitel bĳ de senioren
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dochter Giessen Charity 65 van Theo van
Vliet uit Nieuwlande.

Kleindochter Frosty
Maar Michael Heath liet dit drietal links
liggen bĳ het aanwĳzen van de vaarzenkampioenen. De Amerikaan, die als verkoper van fokvee werkt, maakte in Nederland voor het eerst zĳn opwachting
in de keuringsring. Hĳ gaf in Zwolle consequent de voorkeur aan dieren met
melkuitstraling, sterke frames en fraaie
uiers, zoals Geertje 567 van Teus van Dĳk
uit Giessenburg. De Windbrookdochter
was een grote, lange en elegante vaars,
die hoge ogen gooide. Maar in vulling
van de achteruier en breedte in het lĳf
moest ze haar meerdere erkennen in
Drouner Froukje 1156 (v. Danillo) van Harm
en Karin Albring uit Drouwenermond.
Froukje kenmerkte zich als een erg correcte vaars met prima beenwerk. Met
haar fraaie type en puike uier vormde
Froukje een mooi duo met Future Dream
H. Fien. De Siddochter van Jacob Wĳnker
en Ina van Ark uit Avenhorn was fraai in
zĳaanzicht en beschikte over een lange
uier met perfect geplaatste spenen. Vanwege meer lengte, zowel in haar uier als
in haar hele lichaam, kende Heath de
vaarzentitel toe aan Fien, met Froukje
als secondante.
Saillant detail: Fien stamt via moeder
Duckett-Sa Gold Fame uit Harvue Roy
Frosty. Zĳ was de koe die in 2009 én in
2010 de hoofdprĳs won op de World
Dairy Expo, maar als gedoodverfde favoriete in 2012 door nota bene Michael
Heath zelf op een kansloze vĳfde stek
werd geplaatst.
Wĳnker had in Zwolle meer ĳzers in het
vuur. Zo trad hĳ in de middenklasse voor
het voetlicht met Damion Joy. De in Italië
geboren Damiondochter vertegenwoordigde Nederland bĳna twee jaar geleden
al op het EK in het Zwitserse Fribourg.
Inmiddels was Joy uitgegroeid tot een
fraaie tweedekalfskoe met mooie overgangen. Dankzĳ een diepere middenhand, meer ribwelving en een langere
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Marie 356 (v. Goldwyn), algemeen kampioene. Prod.: 3.05 499 14.986 4,35 3,69 lw 94

uierbodem bleef Joy in haar rubriek de
jeugdige Bolleholster Melody voor. Fokker
Jan van der Wal deed de Shottledochter
een paar jaar geleden als bruidskoe cadeau aan zĳn dochter Sytske en haar
man Mark van der Ploeg uit Warga. Voor
de sympathieke Melody was een plek in
de eindronde het hoogst haalbare. Dat
gold eveneens voor de sterke, gerekte
Jansje 509 (v. Barend 779) van Kees en
Arie-Wouter de Groot uit Everdingen en
de correcte, ondiep geuierde New Moore
Marie 317 (v. Lucky Star) van de familie
Withaar-Broekman-Prent uit Nĳeveen.

Matige animo bedrĳfsgroepen
Ook Theo van Vliet deed in de middenklasse opnieuw een duit in het zakje. De
fokker uit Nieuwlande was de enige die
in alle drie de finales vertegenwoordigd
was. Bovendien won hĳ de competitie bĳ
de bedrĳfsgroepen zwartbont, waarvoor
de animo met vĳf deelnemende groepen
overigens matig was. In de middenklasse
belandde Van Vliet in de finale met Giessen Charity 44 (v. Million), een achterkleindochter van oud-NRM-kampioene Charity 504. De Milliondochter was een lange,
scherpe en sterk geuierde tweedekalfskoe. In haar rubriek moest ze het al afleggen tegen Prairie Hoeve Hendrika 39 van
Alex Verwaĳen uit Beilen. De Goldwyndochter had één keer vaker gekalfd en
was in breedte in de voorhand en in ribwelving Charity de baas.
Maar verliezen van Hendrika was geen
schande; eerder dit jaar veroverde ze ook
al de reservetitel in de middenklasse
op de NRM. Hendrika was uit hetzelfde

hout gesneden als Damion Joy. Beide koeien waren fraai in zĳaanzicht dankzĳ een
prachtige lichaamsbalans. Maar Joy was
nog een tikje scherper dan de al ruim een
jaar geleden gekalfde Hendrika en bovendien beter in achteruier. Dat betekende
dat Wĳnker voor de tweede keer deze dag
een titel bemachtigde, terwĳl Hendrika
net als op de NRM de reservetitel won.

meeste indruk met haar uitstraling en
de prachtige overgangen. De Shottledochter kreeg van Heath de eervolle vermelding.
Nog twee koeien bleven onvermeld:
Spirit Precilla (v. Spirit) van Van Vliet en
de door Jan en Ria Haandrikman gefokte
Marie 356 (v. Goldwyn) van eigenaar Verwaĳen. Een spannende ‘two-cow-race’,
zoals Heath het noemde, ontspon zich.
Anders dan zĳn andere kampioenen verschilde het tweetal flink van elkaar, alleen al in het optreden van de ring. Zo
liep de eigenzinnige Precilla aan één kant
van de ring consequent achteruit, terwĳl
Marie zich als een diva presenteerde met
het hoofd attent omhoog. Was Precilla
vooral functioneel ĳzersterk met een ongelooflĳk vast en hoog aangehechte uier,
Marie combineerde uiterst fraai kracht
met melktype. Heath liet de extra vrouwelĳkheid en melkuitstraling van Marie
de doorslag geven. Zĳ won, terwĳl voor
Precilla het zilver resteerde.
De strĳd om het algemeen kampioenschap was nog geen gelopen race. Ook
middenklassekampioene Damion Joy
gooide hoge ogen. Zou Wĳnker zowel bĳ
rood als bĳ zwart het algemeen kampioenschap opeisen? Dat lukte net niet.
Heath koos uiteindelĳk voor seniorkampioene Marie met Damion Joy daar kort
achter. l

‘Two-cow-race’
Het boordevolle programma op de drukbezochte HHH-show zorgde ervoor dat
het tĳdschema vooral ’s ochtends uitliep. Jammer was ook dat de ontknoping
in de middenklasse door een regiefoutje
niet de aandacht kreeg die deze verdiende. Het waren kleine smetjes op de verder vlekkeloos verlopen show, waar de
Drentse fokkers zich sterk manifesteerden. De eindstrĳd bĳ de senioren spande
wat dat betreft de kroon; maar liefst vĳf
van de zes finalisten kwamen van Drentse bodem.
Luzanna 177 (v. Niveau) van de familie De
Groot uit Everdingen was de enige nietDrentse vertegenwoordigster in de finale. De Niveaudochter beschikte over veel
lengte en hardheid in haar skelet en
schudde daarmee in haar rubriek de
krachtig gebouwde, fraai geuierde New
Moore Esmeralda 38 (v. O Man) van Withaar
van zich af. Ook de nog altĳd jeugdig
ogende, toch al tienjarige Tellingen Lauren
(v. Talent) van Roelof en Ina Krikken uit
Echten verdiende een finaleticket, net
als haar stalgenote Tellingen Esmeralda 33
(v. Shottle). Van het Tellingen-duo maakte de ruim ontwikkelde Esmeralda de

Damion Joy (v. Damion), kampioene middenklasse
Productie: 2.03 498 11.713 4,50 3,71 lw 94
Future Dream H. Fien (v. Sid), kampioene vaarzen
Productie: nog niet bekend
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